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RESUM Dr. Lluís Valerio, Programa de Salut Internacional Metropolitana nord
Direcció Clínica Territorial Malalties infeccioses GT Metropolitana Nord
Formació DAP Metropolitana Nord

L'arribada de nombroses malalties infeccioses noves emergents, amb patrons d'expansió ràpids,
canviants i sovint amb un fort impacte en el sistema sanitari han estat la norma en l'última
dècada: aquest és el cas de la grip A, la èbola, la febre de zika, el Crimea-Congo i el SARS-**CoV2.

Més enllà dels seus efectes sanitaris i econòmics, han obligat el personal assistencial i directiu a
adaptar-se a les circumstàncies sovint en un marc estructural i econòmic massa rígid, procedent
d'una realitat “pre-*COVID”.

Evitar el desgast produït als professionals per les successives alertes i onades de COVID-19 exigeix
un treball de re-lectura i adaptació a molts nivells. Una de les accions empreses ha estat la
creació de la Direcció Clínica Territorial en malalties Infeccioses, a fi de sumar esforços, compartir
coneixements, maximitzar recursos, facilitar relacions i circuïts, simplificar la presa de decisions i
acostar – en definitiva – l'AP i l'Hospital Germans Trias.

Per aquest motiu, es planteja de nou la Jornada de Formació en Salut Internacional que servirà
com una dotació de coneixement que permetrà millorar el maneig de les malalties importades i
emergents. Aquesta activitat aspira a convertir-se en un referent anual de les novetats en el
camp de l'especialitat, vetllant sempre pel manteniment de l'interès, l'aplicabilitat clínica dels
coneixements, la rellevància dels missatges i la qualitat dels ponents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
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OBJECTIU GENERAL

L’objectiu general de l’activitat formativa és dotar als participants dels
coneixements que els permetin orientar correctament les seves valoracions i
actuacions en l’àmbit de la salut internacional, les malalties importades i les
malalties emergents.

Conèixer les característiques epidemiològiques de les principals malalties 
emergents amb potencial d’expansió: cicles vitals, vectors-hostes, reservoris, fonts 
de contagi i maneig de brots epidèmics d’acord amb la principal via de transmissió

Identificar la possibilitat de cribat i la presentació clínica de les parasitosi cròniques 
més habituals al nostre medi: esquistosomiosi, chagas i estrongyloidiosi

Identificar la presentació clínica de les malalties importades més freqüents: 
arbovirosi, amebiasi i paludisme

Valorar la presència de malalties infeccioses amb períodes asimptomàtics 
perllongats a la població immigrant: tuberculosi/infecció tuberculosa latent, 
hepatitis víriques, lúes i VIH

Adquirir coneixements en bioseguretat personal i d’obtenció i transport de 
mostres. Conèixer les vies de trasllat dels pacients i la declaració urgent de casos

Identificar el viatger de risc i les activitats preventives a realitzar: vacunes i 
profil.laxis

OBJECTIUS D’APRENENTATGE
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PROFESSIONALS ALS QUE VA DIRIGIT

El curs va dirigit a professionals sanitaris facultatius, d’infermeria i directius de la
GT Metropolitana Nord, tan de l’àmbit Hospitalari com d’Atenció Primària.



BENVINGUDA I REVISIÓ BREU: HIGHLIGHTS IN CORONAVIRUSES

09:00-10:00h

SARS-COV2: Allà on estem i allò que 
hem après

Dr. Roger Paredes, Fundació Lluita
contra la SIDA I les malalties infeccioses, 
HUGTiP

SARS-COV2:  Vies d’infecció i de 
bloqueig

Dr. Joaquim Segalés , UAB, IRTA-Centre 
de Recerca Animal.

BLOC 1: MANEIG CLÍNIC DE LES MALALTIES IMPORTADES

10:00-11:30h

Abordatge diagnòstic de la 
eosinofília en nens immigrants i/o 
viatgers

Dr. Carlos Rodrigo, Director Clínic de 
Pediatria, GT Metropolitana Nord.

Presentacions clíniques i retard 
diagnòstic en la tuberculosi 
disseminada a l’HUGTIP

Dra. Sílvia Roure, Programa de Salut 
Internacional Metropolitana Nord.

Immunodepressió i prevenció: 
vacunacions específiques i cribat  
d’infeccions potencialment greus

Dra. Laura Soldevila, Programa de Salut 
Internacional Metropolitana Nord.

11:00-11:30h PAUSA CAFÈ

BLOC 2: ALLÒ DE DEMANAR PROVES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

12:00-13:00h

Cribat d’hepatitis cròniques en 
immingrants. Interpretació de 
resultats i criteris de tractament

Dra. Rosa Morillas, Servei d’Aparell 
Digestiu-Coordinadora d’Hepatologia, 
HUGTiP.

Interpretació pràctica de les 
determinacions proves directes i 
antigèniques dels paràsits en femta

Dra. Anabel Fernández, Servei de 
Microbiologia, HUGTiP.

PONÈNCIA ESPECIAL: LES NOVES HABILITATS

13:00-13:30h
Maneig comunitari dels brots 
infecciosos

Dr. Xavier Vallès, Programa de Salut 
Internacional Metropolitana nord.

PROGRAMA



CONTRAPRESTACIONS NIVELLS DE PATROCINI 

PLATÍ OR PLATA

Logotip del patrocinador en el 
programa i la web

X X X

Agraïments a l’inici i final de la 
jornada

X X X

Menció del patrocinador al Twitter de 
FLS – Science (més de 1.700 de 

seguidors)
X X

Logotip del patrocinador a les 
newsletters de difusió (base de dades 

de FLS-Science de més de 4.800 
seguidors)

X X

Entrega de materials del patrocinador 
als assistents el dia de la jornada

X

PREU 2.500€ 2.000€ 1.500€

CONTRAPRESTACIONS DE PATROCINI


